MINISTARSTVO KULTURE

Poziv za predlaganje programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture,
nacionalni dopunski program potpore kurikulumu u vrtićima, osnovnim i
srednjim školama, namijenjen djeci i mladima u Republici Hrvatskoj za 2017.
godinu
Prijavnica za programe i/ili radionice za Ruksak (pun) kulture

Upute za predlagatelje

Datum raspisivanja Poziva: 10. lipnja 2017.
Rok za dostavu prijava: 10. srpnja 2017.

Upute za predlagatelje

1. CILJEVI I PRIORITETI ZA DODJELU SREDSTAVA
Ministarstvo kulture na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90,
27/93 i 38/09) i Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16) objavljuje
Poziv za programe i/ili radionice za Ruksak (pun) kulture, nacionalni dopunski program potpore kurikulumu u vrtićima,
osnovnim i srednjim školama, namijenjen djeci i mladima u Republici Hrvatskoj za 2017. godinu.
Cilj je Poziva razvoj programa Ruksak (pun) kulture, nacionalnoga dopunskog programa potpore kurikulumu u
vrtićima, osnovnim i srednjim školama, namijenjenoga djeci i mladima.
Podupiru se programi koji omogućuju dostupnost i približavanje umjetnosti i kulture djeci i mladima, razvijanje
njihovog kreativnog obrazovanja, senzibiliziraju djecu i mlade za područje umjetnosti i kulture te omogućuju djeci i
mladima pristup svim vrstama umjetnosti i kulture.
2. FORMALNI UVJETI POZIVA


Prihvatljivi predlagatelji: tko može podnijeti prijavu?

Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u
kulturi, građani i udruge te pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi.
Koliko prijava može podnijeti isti predlagatelj?
Isti predlagatelj može podnijeti najviše tri prijave. Za svaki pojedini program i/ili radionicu potrebno je ispuniti
zasebnu prijavnicu.




Informacije o prihvatljivome razdoblju provedbe programa i/ili radionica

Programi i/ili radionice provodit će se tijekom 2017. godine prema rasporedu koji će dogovoriti izvoditelji
programa i/ili radionica, a bit će usklađen s mogućnostima i potrebama vrtića i škola u kojima će se Program
primjenjivati. Vrtiće i škole bira Ministarstvo kulture u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja.


Programske aktivnosti koje se financiraju na temelju Poziva

Financiraju se programi i/ili radionice primjerene dobi korisnika koji omogućuju djeci i mladima upoznavanje s
umjetničkim i kulturnim djelima, izričajem visoke kvalitete i profesionalnih standarda, obuhvaćajući široko područje
izvedbenih umjetnosti (kazalište, ples, glazba), vizualne umjetnosti, filmsku umjetnost, književnost i kulturnu baštinu.
Programske aktivnosti koje nisu prihvatljive za financiranje
1. programi/projekti koji po svojim temeljnim karakteristikama ne pripadaju području djelovanja programa Ruksak
(pun) kulture
2. programi i/ili radionice čiji sadržaji nisu usklađeni s ciljevima nacionalnoga kurikuluma za vrtiće, osnovne i
srednje škole, uključujući njegova specifična područja, te programi koji nisu prilagođeni dobi i uzrastu korisnika


Prihvatljivi troškovi koji će se financirati na temelju ovoga Poziva

Sredstvima ovoga Poziva mogu se financirati samo troškovi koji su u skladu s Odlukom o sadržaju programa Ruksak
(pun) kulture te visini naknade za poslove i rad na njegovom ostvarivanju.

3. KAKO SE PRIJAVITI?
Informacije o sadržaju obveznih obrazaca, o tome kamo i na koji način poslati prijavu, kao i informacije o rokovima
za prijavu te kontaktima u slučaju dodatnih pitanja vezanih uz provedbu Poziva:
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 javne ustanove i druge pravne osobe kojima je osnivač ili suosnivač Republika Hrvatska koje prijavljuju
programe javnih potreba u kulturi dužne su u prilozima dostaviti strateški plan ustanove.
Umjetničke organizacije i udruge koje prijavljuju programe javnih potreba u kulturi dužne su u prilozima dostaviti
izvadak iz Registra neprofitnih organizacija;
 rubrike prijavnice označene zvjezdicom (*) obvezno je ispuniti.

4. KAMO POSLATI PRIJAVU?
Prijavnica za programe i/ili radionice za Ruksak (pun) kulture, nacionalni dopunski program potpore
kurikulumu u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, namijenjen djeci i mladima u Republici Hrvatskoj za 2017. godinu,
dostupna je na internetskim stranicama Ministarstva kulture.
Prijavnica se može preuzeti na adresi www.min-kulture.hr. Pravilno i potpuno ispunjenu prijavnicu koja treba biti
ispisana, potpisana i ovjerena predlagatelj dostavlja u tiskanom obliku sa svim prilozima na adresu: Ministarstvo kulture,
Zagreb, Runjaninova 2, s naznakom: Program Ruksak (pun) kulture.
Prijavnica se šalje poštom ili osobno predaje u urudžbenom uredu Ministarstva kulture u uredovno vrijeme.

5. ROK PRIJAVE
Poziv je otvoren od 10. lipnja do 10. srpnja 2017. godine. Prijava je dostavljena u roku ako je na prijamnom žigu
razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja naznačenoga datuma. U slučaju da je prijava dostavljena osobno u pisarnicu,
predlagatelju će biti izdana potvrda o točnome vremenu prijma pošiljke.
Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.

6. KOMU SE OBRATITI AKO IMATE PITANJA?
Sva pitanja vezana uz Poziv mogu se postaviti elektroničkim putem: ruksak.pun.kulture@min-kulture.hr ili
telefonom: 01/48 66 403.

7. VREDNOVANJE PROGRAMA I DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI SREDSTAVA
 Pregled prijava u odnosu na propisane uvjete Poziva
Povjerenstvo koje čine predstavnici Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti i obrazovanja provjerava prijavnice i
poštovanje propisanih uvjeta Poziva.
Povjerenstvo potom priprema materijale za Stručno povjerenstvo koje vrednuje sve pristigle programe i/ili radionice.
Popis odobrenih programa i/ili radionica objavljuje se na mrežnim stranicama.

 Dostava dodatne dokumentacije
Povjerenstvo koje čine predstavnici Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti i obrazovanja može na vlastiti
prijedlog ili na prijedlog Stručnog povjerenstva za odabir programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture zatražiti
dostavu dodatne dokumentacije, odnosno obrazloženja programa i/ili radionice.
Provjeru dodatne dokumentacije vrši Povjerenstvo koje čine predstavnici Ministarstva kulture i Ministarstva
znanosti i obrazovanja i Stručno povjerenstvo za odabir programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture.
Ako predlagatelj ne dostavi traženu dodatnu dokumentaciju u utvrđenome roku, njegova će se prijava odbaciti
kao nevaljana.

Upute za predlagatelje

3

Nakon provjere dostavljene dokumentacije i provedenoga postupka vrednovanja programa Stručno
povjerenstvo za odabir programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture upućuje svoj prijedlog izabranih programa
ministrici kulture.
8. OBAVIJEST O DONESENOJ ODLUCI O IZABRANIM PROGRAMIMA I/ILI RADIONICAMA
Obavijest o donesenoj odluci o izabranim programima i/ili radionicama u sklopu Poziva objavit će se na
mrežnim stranicama Ministarstva kulture.
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